ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
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สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ
ชื่อปริญญา

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสาขาวิชา X E 2 8
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

จํานวนที่จะรับ ภาคต้น 15
แบบ/แผน
- แผน ก 1 - แผน ก 2 15
- แผน ข
-

คน
คน
คน
คน

ภาคปลาย
- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข

-

คน
คน
คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
2. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กําหนดการสมัคร
ขั้นตอน
1. รับสมัคร Online
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(สัมภาษณ์)
3. สัมภาษณ์

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

กําหนดการ

สถานที่

4 ธ.ค.60 – 16 ก.พ.61 http://www.grad.ku.ac.th
26 ก.พ.61
http://www.grad.ku.ac.th
15 มี.ค.61

30 เม.ย.61
พ.ค.61
(จะระบุวันที่ให้ท่าน
ทราบภายหลัง)

เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง ประชุมชั้น 3
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
www.grad.ku.ac.th
ผ่านธนาคาร
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รายละเอียดการสมัคร
ภาคต้น
1. รับสมัคร:

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 พิมพ์ใบสมัครออนไลน์ที่
http://www.grad.ku.ac.th จํานวน 1 ชุด
3.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร
3.3 สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา
และวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ
3.4 สําเนาใบปริญญาบัตร
จํานวน 1 ฉบับ
3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
3.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
3.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (บส.บว.4)
หรือหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

2. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
2.1 สมัครออนไลน์ :

http://www.grad.ku.ac.th

2.2 การส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 ช่องทาง :
- ส่งด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชําระค่า
สมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ –
อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
3.8 ค่าสมัครสอบ 500 บาท
- ส่งด้วยตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชั้น 1 **ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ**
ห้องส่วนงานจัดการศึกษา (ชําระค่าสมัครเป็นเงินสด)
(เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ชั้นปีที่
1

ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1
22,700 บาท

2

หมายเหตุ:

ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
19,500 บาท

19,500 บาท
รวมตลอดหลักสูตร

19,500 บาท

ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3
81,200 บาท

- ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6,000 บาท
- ในกรณีไม่จบการศึกษาภายใน 4 ภาคการศึกษา นิสิตต้องชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต
ภาคการศึกษาละ จํานวน 13,900 บาท

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่

แจ้งภายหลัง

เปิดภาคเรียน

ภาคต้น – เดือนสิงหาคม 2560

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

2 ปี

การเปิดภาคการศึกษา

ภาคต้น : สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย : มกราคม – พฤษภาคม
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ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
นิสิตต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่สนใจ โดยพิมพ์สรุปในกระดาษ A4 อย่างน้อย 1 หน้า
พร้อมสําเนา 5 ชุด และนํามาในวันสอบสัมภาษณ์

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 1 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 095-4059013,038-354580-3 ต่อ 2829
Website: www.eng.src.ku.ac.th
Facebook: www.facebook.com/grad.eng.src.ku.ac.th
หรือ E-mail: sukanya.s@eng.src.ku.ac.th

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 256
2561

สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ
ชื่อปริญญา
จํานวนที่จะรับ
แบบ/แผน

วิศวกรรมเครือ่ งกลและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา X E 2 9
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
ภาคต้น
15
คน
ภาคปลาย
คน
- แผน ก 1
คน
- แผน ก 1
คน
- แผน ก 2
15 คน
- แผน ก 2
คน
- แผน ข
คน
- แผน ข
คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําหนดการสมัคร
ขั้นตอน
1. รับสมัคร Online
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(สัมภาษณ์)
3. สัมภาษณ์

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

กําหนดการ

สถานที่

4 ธ.ค.60 – 16 ก.พ.61 http://www.grad.ku.ac.th
26 ก.พ.61
http://www.grad.ku.ac.th
16 มี.ค.60

30 เม.ย.61
พ.ค. 61
(จะระบุวันที่ให้ท่าน
ทราบภายหลัง)

เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร
ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
www.grad.ku.ac.th
ผ่านธนาคาร
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รายละเอียดการสมัคร
ภาคต้น
1. รับสมัคร:

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 พิมพ์ใบสมัครออนไลน์ที่
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
http://www.grad.ku.ac.th จํานวน 1 ชุด
2. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
3.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร
2.1 สมัครออนไลน์ :
3.3 สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา
http://www.grad.ku.ac.th
และวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ
3.4 สําเนาใบปริญญาบัตร
จํานวน 1 ฉบับ
2.2 การส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 ช่องทาง :
3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
- ส่งด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร
3.6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชําระค่า
3.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (บส.บว.4)
หรือหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
สมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (ยกเว้น วันเสาร์ –
3.8 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
- ส่งด้วยตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชั้น 1 **ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ**
ห้องส่วนงานการศึกษา อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ (ชําระค่าสมัครเป็นเงินสด) (ยกเว้น
วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ชั้นปีที่
1

ภาคต้น/ภาคเรียนที่ 1
22,700 บาท

2

หมายเหตุ:

ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2
19,500 บาท

19,500 บาท
รวมตลอดหลักสูตร

19,500 บาท

ภาคฤดูร้อน/ภาคเรียนที่ 3
81,200 บาท

- ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6,000 บาท
- ในกรณีไม่จบการศึกษาภายใน 4 ภาคการศึกษา นิสิตต้องชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิต
ภาคการศึกษาละ จํานวน 13,900 บาท

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่

แจ้งภายหลัง

เปิดภาคเรียน

ภาคต้น – เดือนสิงหาคม 2560

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

2 ปี

การเปิดภาคการศึกษา

ภาคต้น : สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย : มกราคม – พฤษภาคม
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ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเน้นงานวิจัยด้านต่างๆดังนี้ ด้านความร้อนของไหลและการเผาไหม้, ด้านกลศาสตร์, ด้าน
กระบวนการผลิต เป็นต้น
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีความพร้อมของบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ โดยคณาจารย์โดยส่วนใหญ่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ระดับปริญญาโท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้น 1 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
095-4059013, 0-3835-4580-3 ต่อ 2829
Website: www.eng.src.ku.ac.th
Facebook: www.facebook.com/grad.eng.src.ku.ac.th
หรือ E-mail: sukanya.s@eng.src.ku.ac.th

